
 ٢٠٠الرسـالة 
 

مماذا ياذا يعالِكإإ: : ى القوُلى القوُلنِِنع الِكن تَتَنابابسقدالم سقدالم م م وح؟؟ى بِهى بِهوح  
 

(Arabic - What does it mean to say that the bible is inspired?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  إن الِكتَاب المقدس موحى بِه؟إن الِكتَاب المقدس موحى بِه؟: : وُلوُلماذا يعِنى القماذا يعِنى الق          :وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes         :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .لناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من ا

 
 أا قولنَإن تاَ الِكنبالم قدسم ال.ى بِهوح  يِنعاِت كَى أنبفر ِم ِس أىسالِكتَاار ف أسنقدأخَِب الم ذته 

الحمةاسكَ. فكتَب ذتْا أخَماألديب شْ المهور Marylanderالِذ ى وع النَضى ِل القوِمشيداِتلواليتِح الموال.ِةد  يى ِنع
ا مى كَحة الوم كِل إن. عن مشاعرهٍةربع مٍة بقصيدقريحته ه تلهمر حيناِعلشّى ِلأِتى يام الِذع اإلله نون ِمه أنّأيضاً
اِبتَ بالِكاءتْجالم ِةى اللغَس ِفقدونَ اليِةانياألص تعِنِةلي ى حاًرفي :تنَ اَهللاأن سمأو اَهللا أن ه مسبص تَ فالِك. رقيقٍتواب 
المقدسه وه ماِهللااتُس اِد الصنْة ِمروكِل. أصالًه ماتهاِد صقة معصو .ةوممِكينريفُ تعالو لهىى اإلح  بأسلوٍب آخَر
  ١.الِدقِة الكَاِملِة ه مراعينوكتبو ِهتَسجيلى لِصخْ الشّمه أسلوبمينِدستخْ مجلوهسفر شَلب ِلهى أعلنَاِم الساِهللا ِفكر هأنّ
 

 إنقَثاِئ الوة ِم األصليس نقدالِكتَاِب المكتب ا أنَهختِلفةاسور مصِفى ع . وسماُهللاح له باستخْم دام مواهبهم 
األدِةبيوأس خْ الشّاليبهمو .ِةصيكتبوهاِدسوقين بإرشَا مالر سوح القد.ا وم سكَجلوه متقناًالًاِم كَان م هاًنزع طأ الخَن. 
كلماته  سخَ لتنٍْةاتب كَابع آالٍتأص كَمهمِدخْستَ ي لماَهللا إن. ةاتب كَ آالٍتدرج متاب الِكوا أسفار كتب الذينيكن  لم ثمنِم

  له كلِّ ِسفر كاتب على أنابىتَ الِك الدليَل إن.ةفح صدعة بفحة وصمة فكِلم كِلاِتم الكِلهم عليِلم ي لمها أنّم كَ.نَسخاً
جى  الشّاِتمغَ بنَزي تمبىا النّمي وإر.ى القوبى األد بأسلوبِهزي تمبى النّاءيعشَ فإ.واِضح  ِفى الكتابِةاص الخَهسلوبأ
  ٢.اطِةس بالبزتمي  بأسلوٍبرب ع فقدا البشيروحنّا ي وأم.ى الطبسلوبِهشير بأ لوقا البزي وتم.زنحوال
 

 إن الروحالقد سبقي ِهِتاد ىحجلوا الوس نِلمنز ههموع صهم ِممالل  ِخناِتهمِكتابو هميقد مونالة اِهللا رس 
 على دوج وي.ى بِهوح مبتاَ الِكى القول بأنعنَوا مراس ليفس النّضعا بهمدئة استخْاِط خَاتٌ نظريدوجي و.ةريلبشَِل

 .ارا باختصهرضعى اإللهى نَحى الوعنَ مضيحتوا ِلهلي إرينفس المضعب ن ارتكَلألسِف .ئةِط خاَاٍت نظريعب ساألقلِّ
 

  أملى ثم.ات الكلمزه وجمهزه جقدو . ليكتبوا األسفَاراالً رجام أق اَهللالة بأنالقاِئ .... اإلمالء اإلمالءةةظريظرينَنَ    ))١١(( 
عليهمنفس الِتاِت الكلم ى سقَبتج هيزها ليدوارسفَى األا ِفنوه. 
 

وا ة اشتهرراِقب عاٌل رجاطٍة ببسم هار األسفَمن كَتبوا  إن تقوُلى وِه....ىىام الطبيِعام الطبيِع اإلله اإللهةةظريظرينَنَ  ) ) ٢٢(( 
وِغبنبهم.وال و جِلود ٍةقوا كَ عليىى ذِل ِفخَل تتدكر األم .وا أنمعوزهؤالء الر كَاَلج انله مواِه مب متمية تشَزابه 
موة ِشهبكسبيرثالبيل الِم على س. 
 

 ا وم.منها وبيننَي بقَفر  الونديا عنونؤِممأن من كَتبوا األسفَار بلة  والقاِئ....ةةوحيوحيار الرار الررر األس األسةةظريظرينَنَ    ))٣٣(( 
حثَدم عهمه أنّو هكَم ِقعاانوا وينتْ تحس يِةطرالر سوح القد.فكتب وا ما قادهم سالقد وحى  ِفِهتابِت إلى ِكالر
 .هم علياقع الو تأثيرِهتَح تَ.ارسفَاأل
 

وثوق  مري غَداِه شَو هِباِلى الغَ وِف.ومصع مري غَسقد المباتَ الِك بأنُل القاِئ....رىرىصصأى العأى العة الرة الرظريظرينَنَ  ))٤٤(( 
 .سيح الميسوع  الرب إلىشير ي تَحتِمُل الشِّكٍةدؤكَر م غي وبطريقٍة.ة اِهللا كلمه أنّ علىفيِه

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،                   ٤: ١٥رومية   مؤمنى رسالة بولس الرسول إلى١
  ١٧ – ١٦: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٢

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://david.national-anthems.net/csa.htm
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 اِبتَات الِكم كِلستْا وليى بهوح المى فقط ِهارفكَ األ بأنالنَظرية لك ِتسك وتتم....كركر الِف الِفةةظريظرينَنَ  ) ) ٥٥(( 
الص  بالخَى تتعلقُ الِتاِتم الكِلن ولِك.اى بهوح م تكونسيح قدى المالص ِفة الخَثال فكر وعلى سبيل الِم.سقدلما
ستْليم ولهذا ِم.ى بهاوح نحت الممل وجس اِبتَ بالِكطاٍء أخْودقدالم. 
 

ق قاِئى الح ِفِة كثيرطاء أخْوِدج و ِمنمغْره على النّ إ يقولونم وه....ى بِهى بِهوحوحالمالم  فِِفدد اله الهةةظريظرينَنَ  ) ) ٦٦(( 
وِد .سجلِةالمجو غْم ِمنتناقض الوعلى الر  تفسيرولِك. له س  نقدالم الِكتَابام اَلزظ بكَحتِف يونَِهاِلم وبذِل.ِهاهِتز ك 
ال و . بِهى أوِحِمن أجِلِه ى الِذِفد اله علىؤثري  الهانْ ِمه خلوأو بالِكتَاِب وجود األخْطاِء  إن.هنْ ِم اِهللاضرق غَتَحق
 .مطاياه خَنر ِمشَ البالص خَوهو. ته فاعليدؤِك ويابتَ الِكزميى يى الِذاِسأ األسدبالمعلى 

 

 اءزى األجِه و.اى بهوح مالمقدس اِبتَن الِكة ِمنَي معاءز أجنبأ لة والقاِئ....ىىزِئزِئلجلجى اى اححة الوة الوظريظرينَنَ  ) ) ٧٧(( 
المجولة كَهوالخَوِةالخلق والنب ان بالص باإليم وعسيرِهسيح إلى آِخالم.  
 

 ِتإن لكاِت النظريالس ع ِهبِمى نَن ج خَسال إيأقنَ.بليس عكَابعيِها ت به ا خَمدِفع ى القديم حواءو جإ اءها لي
كَشِكليأى ا ِفهال اِهللاقوما وآلدل  لهوِقيعها ِفمى المعاصيتأكال ِم  ال اُهللا قاَلأحقاً: ة بقوِلِه لهشَ كلِّن ج؟ِةنّر الج. 
 الطريقّ إن . اِهللاَل أقوهمابيذكَلت ِةنّ الجنا ِم وطرد.اصا وعهدع بم آدعد وانخَة اِهللاصي وتْصع واءو حتْعدخَوانْ
 هتَورشُ مرفضويالمقدس  بالِكتَاِب اءى ج الِذ اِهللاالم كَقُدص ي الن مكلِّ ِلدبع م.ِهكِتالِئ وم إلبليسدعمم حيالجإلى 
 بَلستقيل   معدِةيِد األباِةيال الحونَ ِلاءم الس وطريقُ.ِهِتور على صم خلقهر الذينشَالص البخَذ األزل ِلنْا مهدى أعالِت
   ونور ونورككالمالمى كَى كَرجِلرجِل ِل ِلاجاجررسِِس" :ائِة الِمدر بعشَع عور التاِسمزى المم ِفرنِّالم قاَل .الم اِهللا بنور كَواار استنَالذين كّل
 ١."الًالً ولي ولياراًاراً نه نهجج يله يلههِِهتِِتريعريعى شَى شَوِفوِف" تهرس م اِهللاِةريعى شَ ِفى الِذجللرِل اًتطويب ور األولمالمز ب ونَقرأ."ىىبيِلبيِلسسلِِل
 

ار  بإظه عز وجّل اُهللاخُل تدو هىح الونإ: ا فنقوُلديثنَا حا بهدأنَى بة الِتحيح الصِة إلى النظري اآلنودعونَ 
اِمِهِدقصلبشَا  ِتجاهى وفكرِه السس الِكتَاِب ى ِفةريقدو .المسمِلح منقام خْ باسِتوكتابتِه ِهجيِلوا بتسخْام شَداِتصيهم 
كتَاليِبوأس ِتاابو.هم همبقي ِةادوح اِهللا رالقد وس سوالوجا كتبكِلا م ة اِهللامالم وجلجنْ ِلةهشَس البخَطأ رى أى وند .
  اتُاتُمم الكِل الكِلهِِه هِذ هِذتكنتكنوِلوِل": الم اِهللا كَنِم ىائيِلر اإلسِبعلشَبى ِلى النّوس مها كتبمس اِداح السح األصِةفر التثني بِساءج قدل
ريق ريق  الط الطىى ِف ِفىىشِِش تم تم وحين وحينككيِتيِت ب بىى ِف ِفسس تجِل تجِلا حينا حين به به وتكلم وتكلمككوالِدوالِدأأا على ا على وقصهوقصه  .. على قلبك على قلبكممووا اليا الي به بهوصيكوصيكأأا ا نَنَأأ  ىىتِِتالال

وحينتنَ تنَوحين اماموحين وحين تقوم تقوم ..  وارواربطهبطها عا عالمالمة على يدِِدة على يكوِل وِلك تكنتكنع ع صاِئاِئصببب ب ْْييننع ع يينيكنيك..  واكتبواكتبهها على قوأأم م اِئاِئا على قوببواِباِبوب يِتيِت بكوعلى  وعلى ك 
  تْتْسس لي لياِباِبتَتَلِكلِك ا اةِِةوو نب نب كّل كّل أن أنالًالً هذا أو هذا أومينميناِلاِلعع":  األولاح األصحِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلسالر سطر ببكتَو ."ابكابكووببأأ
   ٢."سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِموقينوقينسس م مونونيسيسدد الِق الِق اِهللا اِهللااساس أنَ أنَتكلمتكلم  ان بْلان بْل إنس إنسشيئِةشيئِةؤة قط بمؤة قط بم نب نب تأِت تأِت لم لمهه ألنّ ألنّ..اصاص تفسير خَ تفسير خَننمِِم
 

 نم ِلذيرح تَىِه .ىوِتا الالهوحنّا ي رؤيفر ِسوه وسفارِهأ را آِخ بهم اإللهى وختَىحلواا جله ساٍتم كِلروآِخ 
تسُلوله نفس هأن أن هوهذا الخَطأ و رتِكبي ي زيال اِهللاد على أقوأو نْ ِمفَحِذ يف .اهلقدس َلجوحنّ يى ِتاِئا الرلك 
  نن ِم ِمفُفُذِِذحح ي يدد أح أحانان كَ كَ وإن وإن..اِباِبتَتَى هذا الِكى هذا الِكة ِفة ِف المكتوب المكتوباِتاِتببرر الض الضهِِه علي علي اُهللا اُهللازيدزيد على هذا ي على هذا يزيدزيد ي يدد أح أح كَان كَانإنإن" :اِتمالكِل
أقوهِِه هِذ هِذاِباِبتَتَال ِكال ِكأقوالنب ؤِةؤِة النبي ي حنَ نَ اُهللا اُهللافُفُذِِذح صيبصيبهِم ِمه نِس ِسن فر الحفر الحيوِم وِماِةاِةي ننالم ةِِةدينَدينَ المالم الم قدقدسةِِةسو مِِم ون٣."اِباِبتَتَى هذا الِكى هذا الِك ِف ِف المكتوِب المكتوِبن  
 

 و فه أجل المكتوِبِمنأشكرك .. .أبانَا السماوى:  ِلتشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة القارئواآلن أدعوك أِخى 
 فُي سو ه.انعو جكلِّ ِلِةيِد األباِةيلحى ِلاِق البام الطعهوو ظمآن كلِّ ِلى الحاء المو ه.ىسبيِل ِلى ونوررجِل ِلاجر ِسحقاً
ى بِهوح الِذالرِضتُ أثب دكايِد مكَإلهىى نِّ فأِع. إبليس ا ظاحفَ ىلمكتوب وأتمسنَ وأعِل بِهكه.فه البشَو ارة المةفرح. 
 العجيِب ِفى مِتكمل نعِْ وع.كحبِت مِةظمع ِل أميناًداًاِه شَ ألكونكِتكم بِح ربىىِندو ز.ريرالص والتحة الخَاربشَ

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من قلتَ يادق وعِدك  مؤِمناً بِص.صالِتى فى اسم يسوع فاِدىأرفع  .حياِتى
 
 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
                                                

   ٢ -١: ١&   ١٠٥: ١١٩ سفر المزامير             ،           ٤١: ٢٥إنجيل متى          ،       ٢٢: ٣التكوين  سفر ١
   ٢١ – ٢٠: ١رسالة بطرس الرسول الثانية        ،       ٨ – ٦: ٦سفر التثنية  ٢
  ١٩ – ١٨: ٢٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

